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Piotr GORZELAŃCZYK 

CHARAKTERYSTYKA ZUŻYCIA OPON  

AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE PIŁA 

 

W artykule scharakteryzowano proces zużycia bieżnika w czasie, a także budowa wewnętrzną i zewnętrzną ogumienia 

pneumatycznego, stosowanego w autobusach wykorzystywanych w komunikacji miejskiej w mieście Piła. Ponadto wyniki ze-

stawiono w formie tabelarycznej oraz w formie graficznej za pomocą wykresów, w celu łatwiejszego zobrazowania wyników 

badań.  

 

WSTĘP 

Ogumienie w transporcie drogowym podlega coraz bardziej ry-
gorystycznym wymaganiom administracyjnym oraz jakościowym 
stawianym przez producentów opon,  jak i przedsiębiorców trans-
portowych. Obecnie prawie wszyscy przedsiębiorcy, zwracają uwa-
gę na rożne aspekty eksploatacji, szczególnie ekonomiczne, pod-
zespołów wykorzystywanych w pojeździe, aby ich proces użytkowa-
nia był jak najdłuższy. Wiąże się to z optymalizacją wydatków  
w firmach transportowych na każdym z możliwych poziomów swojej 
działalności.  

1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA  
MZK PIŁA 

Miejski Zakład Komunikacji w Pile powstał w 1927 r. Wraz z za-
jezdnią autobusową zostały utworzone cztery linie miejskie. Ze 
względu na działania i zniszczenia powstałe podczas II wojny świa-
towej, nastąpiła przerwa w funkcjonowaniu komunikacji publicznej 
do 1957r., kiedy ponownie utworzono zakład zajmujący się trans-
portem miejskim na terenie miasta Piły. Dwa lata później zostały 
uruchomione kursy sezonowe. Były to kursy na jezioro Piaszczyste  
i jezioro Płotki. Kolejną ważną datą w historii przedsiębiorstwa jest 
rok 1961. Utworzono wtedy pierwszą linię podmiejską, skierowaną 
do Ujścia. Odległość między Piłą a Ujściem wynosi około 12 km. 
Dość istotnym z etapów funkcjonowania komunikacji oraz dla funk-
cjonowania transportu w mieście było zakończenie budowy wiaduk-
tu kolejowego w centrum miasta w 1975r. Była to kluczowa inwesty-
cja, która doprowadziła do poszerzenia i całkowitej zmiany sieci 
połączeń autobusowych. Również w tym czasie miasto zostało 
miastem wojewódzkim. Szybki rozwój miasta przyczynił się do 
modernizacji autobusów i zwiększenia obszaru działalności komuni-
kacji miejskiej przez nowe linie i większą ilość kursów autobusów.  
W 1990r. w Pile czynnych było piętnaście linii miejskich [8].  

Działania zarządu MZK Piła przyczyniają się do ciągłej popra-
wy jakości usługi przewozowej, wraz z poprawą bilansu finansowe-
go przedsiębiorstwa. Wprowadzono usługę polegającą na udostęp-
nianiu reklam po stronie zewnętrznej i wewnętrznej autobusów. 
Wprowadzono również możliwość okolicznościowego wynajmowa-
nia autobusów. Istotnym rozwiązaniem, była reaktywacja działalno-
ści Stacji Kontroli Pojazdów mieszczącej się na terenie zajezdni. 
Dzięki temu rozwiązaniu obszar usług przedsiębiorstwa uległ posze-
rzeniu a Stacja Kontroli Pojazdów należąca do MZK Piła zaczęła 

przyczyniać się do generowania dochodu. Autobusy zgodnie  
z przepisami podawana są badaniom technicznym na Stacjach 
Kontroli Pojazdów, co 6 miesięcy [18]. Na początku lat 90 została 
wprowadzona możliwość kupowania biletów przez podróżnych  
w autobusach. Obecnie ze względu na zapewnienie płynności 
przejazdu autobusów, doposaża się autobusy w biletomaty, które 
znajdują się w środkowej części autobusu.  

Zgodnie z Ustawą o Publicznym Transporcie Zbiorowym [19], 
organizatorem transportu publicznego jest Urząd Miasta w Pile. 
Operatorem jest Miejski Zakład Komunikacji w Pile. Organizator 
zlecił również planowanie i organizację rozkładów jazdy dla autobu-
sów operatorowi. Dzięki takiemu rozwiązaniu MZK Piła posiada 
większą swobodę przy planowaniu oferty przewozowej. Może  
w sposób dostosowany do potrzeb mobilności mieszkańców zapla-
nować ilość linii autobusowych. Wiąże się to również z ponosze-
niem większej odpowiedzialności za funkcjonowanie komunikacji 
publicznej w mieście przez przedsiębiorstwo. 

MZK Piła posiada podział obowiązków składający się z odpo-
wiednich działów. Głównym organem zarządzającym przedsiębior-
stwem jest prezes powołany przez właściciela spółki tj. prezydenta 
miasta Piły. W przedsiębiorstwie występują następujące działy: 
ekonomiczno-finansowy, Ruchu, Zaplecza Technicznego, Sprzeda-
ży i Marketingu.  

Dla zapewnienia coraz większego komfortu podróży przewoź-
nika MZK Piła w systemie ciągłym odnawia swój tabor. Wymagania 
stawiane autobusom komunikacji publicznej są coraz większe. 
Wykaz taboru przedsiębiorstwa przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tab. 1. Wykaz taboru przedsiębiorstwa MZK Piła 

Lp. Numer boczny Marka autobusu Typ autobusu 

1 363 Jelcz 120M 

2 364 Jelcz 120M 

3 365 Jelcz 120M 

4 354 Neoplan N4016 

5 355 Neoplan N4016 

6 356 Neoplan N4016 

7 357 Neoplan N4016 

8 359 Neoplan N4016 

9 360 Neoplan N4016 

10 381 Neoplan N4016 

11 372 Solaris Urbino 10 

12 373 Solaris Urbino 10 

13 374 Solaris Urbino 10 

14 377 Solaris Urbino 10 

15 378 Solaris Urbino 10 

16 379 Solaris Urbino 10 

17 380 Solaris Urbino 10 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

892 AUTOBUSY 12/2017 
 

18 382 Solaris Urbino 10 

19 383 Solaris Urbino 10 

20 384 Solaris Urbino 10 

21 385 Solaris Urbino 10 

22 386 Solaris Urbino 10 

23 387 Solaris Urbino 10 

24 388 Solaris Urbino 10 

25 389 Solaris Urbino 10 

26 390 Solaris Urbino 10 

27 391 Solaris Urbino 10 

28 392 Solaris Urbino 10 

29 393 Solaris Urbino 10 

30 394 Solaris Urbino 10 

31 395 Solaris Urbino 10 

32 396 Neoplan N4411 

33 397 Neoplan N4411 

34 398 Neoplan N4411 

35 399 Neoplan N4411 

36 400 Neoplan N4411 

37 401 Neoplan N4411 

38 402 Solaris Urbino 12 

39 403 Solaris Urbino 12 

40 404 Solaris Urbino 10 

41 405 Mercedes Citaro O530 

42 406 Mercedes Citaro O530 

43 407 Mercedes Citaro O530 

44 408 Mercedes Citaro O530 

45 409 Mercedes Citaro O530 

46 410 Mercedes Citaro O530 

47 411 Mercedes Citaro O530 

 
Dla poprawy dostępności dla pasażerów, przedsiębiorstwo ofe-

ruje autobusy niskopodłogowe. Obecnie prawie wszystkie autobusy, 
oprócz trzech autobusów marki Jelcz są autobusami niskopodłogo-
wymi. Autobusy te są bardziej przyjazne osobom starszym i niepeł-
nosprawnym. 

2. ROLA OGUMIENIA W ŚRODKACH TRANSPORTU 

Jedną z ważnych części autobusu jest ogumienie, które wcho-
dzi w skład budowy koła pojazdu. W większości przypadków obręcz 
i tarcza stanowią całość. Koło (rys. 1) w autobusach jest bardzo 
ważnym elementem, gdyż przenosi ono wszystkie siły, które działa-
ją między drogą a środkiem transportu. Należy pamiętać, że już 
ogumienie jest elementem, który tłumi nierówności podłoża [7]. 

 

 
Rys. 1. Budowa koła autobusu: 1- Opona, 2- Felga 
 

Podstawowym zadaniem ogumienia jest zapewnienie odpo-
wiedniej przyczepności pomiędzy kołami pojazdu a nawierzchnią 
drogi oraz tłumienie drgań spowodowane nierównością dróg. Obec-
nie stosowane są ogumienia pneumatyczne (wypełnione powie-
trzem lub innym gazem pod ciśnieniem) oraz ogumienia masywne  
(w którym elementem sprężystym jest tylko guma). Ze względu na 
obszar wypełniania czynnikiem sprężonym wewnątrz opony może-
my wyróżnić ogumienie pneumatyczne dętkowe i bezdętkowe [3, 
9,10,14] 

2.1. Budowa opon autobusów  

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat producenci opon do-
konali znacznej modyfikacji opon pneumatycznych. Ogumienie 
pneumatyczne to nie tylko guma, ale wiele elementów powiązanych 

ze sobą o określonych specyfikacjach, które dla zwykłego posiada-
cza pojazdu są niewidoczne przy właściwym eksploatowaniu.  

Skomplikowana i rozbudowana konstrukcja opon pneumatycz-
nych ma za zadanie spełnienie określonych norm i wytycznych 
założonych przez producentów opon. Głównym wymaganiem dla 
opon środków transportu to ich duża trwałość przez co mogą być 
wykorzystywane przez wiele lat. Ogumienie nie może się zużywać 
w zbyt intensywnie oraz procesy starzenia gumy powinny przebie-
gać powoli. Kolejną własnością ogumienia jest ich niski opór tocze-
nia. Przekłada się to na oszczędności w zużyciu paliwa przez po-
jazd. Przyczepność obwodowa i boczna jest bardzo ważna przy 
przenoszeniu obciążeń na podłoże oraz przy pokonywaniu przez 
pojazd zakrętów oraz wpływa na bezpieczeństwo środka transportu. 
Ważnym elementem wpływającym na komfort podróży u kierowcy 
jest poziom emitowanego hałasu przez ogumienie. Coraz częściej 
wybierane jest ogumienie, które się cechuje cichobieżnością. Jed-
nym z ważniejszych punktów stawianym dla ogumienia, jest odpor-
ność na powstawanie zjawiska aquaplaningu. Opony obecnie są 
projektowanie tak, aby podczas jazdy w deszczu nie powstawał tzw. 
„klin wodny” uniemożlwiający kierowalność pojazdu [7].  

Elementy budowy opony pneumatycznej to, przede wszystkim 
stopka, osnowa, opasanie i  bieżnik. Obecnie występują w większo-
ści opony radialne [1].  

2.2. Rodzaje opon autobusowych  

Obecnie na rynku oponiarskim występuje wiele rodzajów opon 
stosowanych w autobusach. Opony te są konstruowane w zależno-
ści od ich przeznaczenia. Występują trzy główne rodzaje ogumienia 
pneumatycznego w zależności od ułożenia kordu w osnowie: 
– diagonalne w których osnowa zbudowana jest na bazie dwóch 

lub więcej nakładających się warstw ułożonych ukośnie, 
– diagonalne z opasaniem - są to opony diagonalne z ułożoną 

dodatkową warstwą kordu pod bieżnikiem, 
– radialne, gdzie warstwy kordu ułożone są promieniście, oznacza 

to, że kordy są ułożone promieniście, od jednej stopki do drugiej 
czyli pod kątem 90°. 
W oponie o budowie diagonalnej i diagonalnej z opasaniem, 

osnowa diagonalna ma ułożone nitki kordu pod kątem od 20° do 
40° [1,11]. Konstrukcja opony diagonalnej jest prosta i łatwa do 
naprawy. Również największe siły działają w środkowym miejscu 
styku bieżnika z podłożem.  

Udoskonaleniem ogumienia diagonalnego, jest opona diago-
nalna z opasaniem. Przez opasanie należy rozumieć wprowadzenie 
dodatkowych kilku warstw kordu, mającego na celu zwiększenie 
sztywności, obniżenie temperatury pracy i zmniejszenia oporu 
toczenia. Kord rozciągany jest przez całą długość opony, a następ-
nie zawijany w miejscu drutówki. Zachowana jest dzięki temu duża 
sztywność ze względu na znaczną ilość kordu. Opony te również 
dobrze tłumią drgania i są odporne na boczne uszkodzenia mecha-
niczne. Wadami tego ogumienia są stosunkowo duże opory tocze-
nia. Ogumienie diagonalne ogranicza rozwijanie prędkości powyżej 
100 km/godz. [15]. 

Kolejną z omawianych opon jest opona o budowie radialnej. 
Jest ona najbardziej rozpowszechniona na rynku. Osnowa radialna 
jest wykonana w taki sposób, że nitki kordu ułożone są promienio-
wo, równolegle z promieniem opony. Pod bieżnikiem znajdują się 
dodatkowe płaszczyzny opasania w celu umocnienia czoła ogumie-
nia. Konstrukcja opon radialnych należy do zaawansowanych,  
o kwadratowym śladzie opony na podłożu. Możliwy jest dzięki temu 
równomierny rozkład sił na podłoże co przekłada się na możliwość 
uzyskiwania większych nośności dla tych opon. Ogumienie radialne 
charakteryzuje się mniejszymi oporami toczenia i większą trwało-
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ścią. Również bieżnik ulega bardziej równomiernemu zużyciu 
[12,13,15]. 

Kolejnym z omawianych elementów jest budowa zewnętrzna 
opony. W skład budowy zewnętrznej ogumienia, wchodzą przede 
wszystkim takie elementy jak: rodzaj bieżnika, rzeźba i jego budo-
wa. Należy pamiętać, że minimalna wysokość bieżnika jest prawnie 
unormowana i wynosi 1,6 mm jeśli nie ma na oponie symbolu 
wskaźnika TWI. W przypadku występowania znaków TWI na opinie, 
to do zrównania z bieżnikiem. Natomiast dla autobusów o podwyż-
szonej prędkości do 100 km/h, minimalna wysokość bieżnika wynosi 
3,0 mm [20]. 

Kolejnym z elementów opony są lamelki. Do ich zadań należy 
w głównej mierze odprowadzanie wody spod kół pojazdu oraz po-
prawienie własności jezdnych podczas opadów deszczu - jazda po 
mokrej nawierzchni i śniegu - zaśnieżone drogi. Blok bieżnika 
wchodzi w skład budowy rzeźby i kształtu bieżnika. Żebro bieżnika 
jest elementem rozciągającym się po całym obwodzie opony, tworzy 
stały kontakt ogumienia z podłożem. Dołki bieżnika polepszają 
chłodzenie ogumienia. Rowek bieżnika wraz z jego rowkowaniem 
są odpowiedzialne za właściwości opony, w jakich warunkach po-
godowych powinien być użytkowany. Zapewniają one prawidłowe 
odprowadzanie wody. Wysokość, kształt i materiał, z jakiego jest 
wykonany bieżnik decyduje o poziomie emitowanego hałasu oraz 
wielkości oporu toczenia [4,17].  

Postęp w technologii wytwarzania opon pneumatycznych przy-
czynił się do znacznego zwiększenia styku powierzchni bieżnika z 
drogą. Zobrazowanie tego procesu zostało przedstawione na poniż-
szym rysunku. W tym przypadku ciągły kontakt z podłożem ma 
czoło bieżnika. Jest to decydujący element ogumienia, który wpływa 
na właściwości jezdne pojazdu na suchych, mokrych czy też za-
śnieżonych drogach. Jego kształt jest pewnego rodzaju kompromi-
sem, który musi być zaprojektowany tak, aby zapewnić zamierzone 
osiągi w warunkach, do którego bieżnik jest przeznaczony oraz  
w warunkach pogodowych, przejściowych [7]. 

 

 
Rys. 2. Zmiana wskaźnika profilu opon na przestrzeni lat [6] 

 
Występuje również podział bieżników (typów opon) związany  

z jego porą roku oraz miejscem użytkowaniem. Tego rodzaju opony 
różnią się nie tylko bieżnikiem, ale również typem zastosowanej 
mieszanki gumowej. Możemy wyróżnić ogumienie o bieżniku letnim, 
zimowym oraz wielosezonowym [16]. Oprócz tego podziału wystę-
puje również podział opon na trzy kategorie:  kierunkowe, syme-
tryczne i asymetryczne. 

Przy każdorazowym doborze oraz kupnie nowych opon należy 
uwzględniać wymagani pojazdu z specyfikacją nabywanych opon. 

2.3. Zużycia i uszkodzenia opon autobusów   

Ogumienie od chwili produkcji podlega ciągłym procesom sta-
rzenia. W głównej mierze producent, dystrybutor i właściciel ogu-
mienia będą decydować, w jakim tempie dane ogumienie będzie 
ulegać starzeniu. Począwszy od tego, że opony muszą być prze-
chowywane w odpowiednich warunkach aż po właściwe użytkowa-

nie i dbanie oraz pielęgnowanie ogumienia. Proces starzenia się 
gumy możemy porównać przez analogię i nazwać to zjawisko, 
korozją gumy. Działanie promieni słonecznych negatywnie wpływa 
na trwałość ogumienia. Pod wpływem światła wydziela się siarka  
i zaczyna następować przejście w wiązania międzywęzłowe tworząc 
kauczuk. Powoduje to kruszenie się gumy, jej butwienie a także 
osłabienie kordu. Następuje odwulkanizowanie się opony.  

Pomijając proces starzenia opony, głównym czynnikiem powo-
dującym zużycie się ogumienia będzie działanie sił tarcia między 
oponą a drogą. Obrót koła (opony) w swoich mikroobszarach podle-
ga ciągłym poślizgom. Proces tarcia bieżnika opony o nawierzchnię 
drogi ma kluczowy wpływ na jego zużycie. Szczególnie niebez-
piecznym zjawiskiem dla opon jest ruch z dużym i długotrwałym 
poślizgiem. Następuje wtedy lokalny przyrost temperatury oraz 
punktowe „przytarcie” bieżnika np. przy hamowaniu pojazdem bez 
układu ABS lub nierównomierne zużycie przy zbyt intensywnym 
ruszaniu z poślizgiem kół. Zużywanie się bieżnika nie jest wtedy 
równomierne. Opona traci swój kształt i mogą występować bicia 
opony spowodowane nierównomierną wysokością bieżnika na 
obwodzie.  

Jednym z czynników intensyfikujących zużywanie się bieżnika 
ogumienia jest niewłaściwe ustawienie geometryczne kół i osi. 
Spowodowane to może być także zużyciem i uszkodzeniami ele-
mentów odpowiedzialnych za prawidłowe utrzymywanie ustawień 
koła. Kluczowe ustawienia dla prawidłowego ustawienia koła, to 
przede wszystkim zbieżność połówkowa, kąt pochylenia koła oraz  
kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy i kąt wyprzedzenia osi sworz-
nia zwrotnicy – dla osi kierowanych. Ustawienia tych kątów powinny 
być zgodne z wymaganiami producenta pojazdu, aby ogumienie nie 
ulegało miejscowemu i szybszemu zużyciu. Guma cechuje się 
bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła. Ogumienie 
nagrzewa się w cienkiej warstwie wierzchniej. Następuje proces 
zmiękczania, wytapiania i zwęglania gumy. Guma po tym procesie 
charakteryzuje się wielokrotnie zmniejszoną wytrzymałością, ulega 
szybszemu zużyciu przez awaryjne ścieranie gumy o powierzchnię 
drogi. Zużycie ogumienia możemy podzielić na dwie główne grupy 
zużyć: quasiścierne - ze względu na „szlifowanie” ogumienia przez 
nierówności drogi oraz cieplne ze względu na nagrzewanie się 
bieżnika opony [2]. 

Również użytkowanie ogumienia przy zbyt niskim ciśnieniu 
powoduje zużycie się części zewnętrznej bieżnika i przegrzewanie 
boków opon. Natomiast przy zbyt wysokim ciśnieniu ogumienie 
zużywa się w środkowej części bieżnika u jego styku z podłożem. 

3. BADANIE OPON W AUTOBUSACH 

Pomiar wysokości bieżnika w oponach autobusów w Miejskim 
Zakładzie Komunikacji w Pile wykonano za pomocą suwmiarki 
analogowej z głębokościomierzem [5]. Ta metoda zapewnia wyko-
nanie poprawnych pomiarów na poziomie dokładności warsztato-
wej. Suwmiarka analogowa wykorzystana do pomiarów posiada 
dokładność pomiaru do 0,05 mm.  

Pomiary bieżników wykonywano w środkowej części na szero-
kości bieżnika. Pomiary te wykonano trzykrotnie dla każdej z opon  
z przesunięciem o 120°, co schematycznie przedstawiono na rys. 3. 
Pozwala to na dokonanie pomiarów w różnych miejscach na obwo-
dzie ogumienia. Można w ten sposób określić czy opona na całym 
obwodzie ma wymaganą wysokość bieżnika, czy też nie nastąpiło 
miejscowe zużycie lub zużycia dyskwalifikujące ją z dalszego użyt-
kowania. 
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Rys. 3. Miejsca wykonywania pomiarów wysokości bieżnika: niebie-
skie linie charakteryzują miejsce wykonania pomiaru co 120° 
 

Pomiary wykonywano od opony przy stronie kierowcy. Następ-
ne pomiary dokonywano zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Ujednolicony proces wykonywania pomiarów pomógł uniknąć niepo-
trzebnych błędów w zapisie i przynależności pomiaru konkretnej 
opony do innej (rys. 4). 

 
Rys. 4. Kolejność wykonywania pomiarów 
 

Przy każdym pomiarze wysokości bieżnika w autobusie, odno-
towywano stan licznika wraz z datą pomiaru. Pozwoliło to na doko-
nanie analizy przejechanych kilometrów oraz zużycia bieżnika  
w tym analizowanym okresie. 

Badania obejmowały okres czteromiesięczny eksploatacji au-
tobusów w warunkach ruchu miejskiego. Pierwszy pomiar wykona-
no w celu określenia danych wejściowych. Drugi pomiar bieżnika 
opon w autobusach MZK Piła wykonany po kolejnych dwóch mie-
siącach, a trzeci (ostatni) pomiar wykonano po czwartym miesiącu 
od rozpoczęcia pomiarów. Badania przeprowadzono na 16 autobu-
sach. Spośród wszystkich autobusów poddanych pomiarom wyso-
kości bieżnika ogumienia, można wyróżnić grupy w zależności od 
marki, rodzaju i długości autobusów MZK Piła. 

 
Tab. 2. Zestawienie wybranych autobusów MZK Piła do badań 

zużycia ogumienia 
Marka auto-

busu 
Rodzaj 

autobusu 
Ilość wybra-

nych do 
badań 

Ilość na 
stanie MZK 

Piła 

Długość 
autobusu 

[m] 

Solaris Urbino 10 2 4 10 

Neoplan N4411 2 6 10 

Neoplan N4016 4 7 12 

Jelcz 120M 2 3 12 

Mercedes-
Benz Citaro 3 7 12 

Solaris Urbino 12 3 20 12 

 
W omawianym przedsiębiorstwie znajdują się autobusy krótkie 

10 metrowe oraz standardowe 12 metrowe. Obecnie większość 
autobusów, 37 z 47, to autobusy 12 metrowe. Grupa pojazdów 
Urbino 10 i N4411, to autobusy 10 metrowe. Grupa pojazdów 
N4016, 120M, Citaro i Urbino 12, to autobusy 12 metrowe. 

4. WYNIKI BADAŃ 

W tabeli 3 oraz na rys. 5 zestawiono średnią wysokość bieżni-
ka kół pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego po ostatnim 
pomiarze. W tabeli zaznaczono również minimalną dozwoloną 
wysokość bieżnika, która wynosi 1,6 mm. Wyznaczono w niej rów-
nież średnią wysokość bieżnika ogumienia każdej mierzonej opony.  
 

Tab.3.  Wysokość bieżnika w autobusach MZK Piła 

Numer 
boczny 

Średnia 
wysokość 
bieżnika 

koła 
pierwszego 

[mm] 

Średnia 
wysokość 
bieżnika 

koła 
drugiego 

[mm] 

Średnia 
wysokość 
bieżnika 

kół 
trzecich 

[mm] 

Średnia 
wysokość 
bieżnika 

kół 
czwartych 

[mm] 

Minimalna 
dozwolona 
wysokość 
bieżnika 

[mm] 

372 13,82 14,15 10,02 9,67 1,6 

374 16 15,33 11,97 12,33 1,6 

397 16,45 16,05 9,53 10,38 1,6 

401 6,47 13,03 3,02 4,7 1,6 

354 17,93 12,65 9,17 5,85 1,6 

355 4,4 18,47 13,4 11,68 1,6 

357 10,1 10,45 3,73 3,27 1,6 

359 13,88 11,45 8,68 7,22 1,6 

364 13,6 11,23 9,37 4,2 1,6 

365 14,37 14,82 11,27 13,62 1,6 

405 10,58 12,75 8,22 7,37 1,6 

409 16,83 16,33 7,15 11 1,6 

410 16,1 15,73 16,55 16,61 1,6 

379 18,5 10,2 6,1 7,92 1,6 

388 10,87 12,13 10,48 7,12 1,6 

395 11,73 12,58 10,32 11,6 1,6 

Średnia 13,23 13,58 9,31 9,03 
  

 
Rys. 5. Wysokość bieżnika autobusów MZK Piła 

 
Następnie przedstawiono ilości przejechanych kilometrów 

przez autobusy bez wyłączonych w wakacje, względem średniej 
wszystkich autobusów. Z zestawienia usunięto autobusy Jelcz 
120M o numerze bocznym 364 i 365., które miały przerwę wakacyj-
ną. Przedstawione dane oddadzą w sposób rzeczywisty, porówna-
nie autobusów, które są eksploatowane w ciągły sposób bez 
przerw. W tabeli przedstawiono wyznaczono również sumę i średnią 
przejechanych kilometrów. 

 
Tab.4. Zestawienie przebiegów autobusów MZK Piła 

Lp. Numer  
boczny 

Przebieg po 1 
pomiarze [km] 

Przebieg po 
2 pomiarze 

[km] 

Suma kilome-
traży [km] 

1. 372 8 882 7 910 16 792 

2. 374 7 289 8 401 15 690 

3. 397 8 408 1 816 10 224 

4. 401 8 630 9 198 17 828 

5. 354 6 988 5 460 12 448 

6. 355 7 677 6 875 14 552 

7. 357 11 308 6 925 18 233 

8. 359 8 403 3 174 11 577 

9. 405 11 996 11 742 23 738 

10. 409 13 654 15 326 28 980 

11. 410 8 659 8 007 16 666 

12. 379 12 339 13 895 26 234 

13. 388 12 400 14 027 26 427 

14. 395 11 224 13 234 24 458 

Suma 137 857 125 990 263 847 

Średnia 9 847 8 999 18 846 
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 Tab. 5. Zużycie bieżnika opon autobusów 

Lp 
Numer 
boczny 

Suma 
zużycia - 

koło 
przednie 

lewe [mm] 

Suma zużycia 
opon – koło 

przednie 
prawe [mm] 

Suma 
zużycia 
opon – 

koła tylne 
prawe 
[mm] 

Suma zuży-
cia opon – 
koła tylne 
lewe [mm] 

1. 372 1,57 2,2 wymiana wymiana 

2. 374 0,77 0,95 wymiana wymiana 

3. 397 1,7 1,82 4,5 4,08 

4. 401 1,5 1,97 1,65 1,43 

5. 354 1,83 1,67 2,45 2,1 

6. 355 1,97 wymiana 1,87 4,17 

7. 357 1,65 2,07 2,35 1,62 

8. 359 1,27 1,4 2,4 2,45 

9. 364 wymiana wymiana wymiana wymiana 

10. 365 wymiana wymiana wymiana wymiana 

11. 405 1,1 1,07 0,75 1,32 

12. 409 2,08 2,28 4,43 3,22 

13. 410 2 2,2 2,05 1,77 

14. 379 wymiana 1,15 4,03 1,8 

15. 388 2,75 2,35 wymiana 3,72 

16. 395 2,53 2 2,22 2,57 

 
Suma 22,72 23,13 28,7 30,25 

 
Średnia 1,75 1,78 2,61 2,52 

 
Ze względu na zachowanie rzeczywistego obrazu danych dla 

zużycia bieżników w ogumieniu, autobusy, które miały wymieniane 
ogumienie w danym kole lub kołach 3,4 (ze względu na bliźniacze 
koła), zostały wyłączone z obliczeń (tabela 5 i rys. 6). Wyłączenia 
dotyczą autobusów o numerach bocznych: 
– Koło 1: 364, 365, 379. 
– Koło 2: 364, 365, 355. 
– Koła 3: 364, 365, 372, 374, 388. 
– Koła 4: 364, 365, 372, 374. 

 

 
Rys. 6. Zużycie ogumienia autobusów: linia pozioma oznacza limit 
administracyjny 

 
Ponadto autobusy Jelcz 120M (nr-y boczne 364 i 365) wyłą-

czono z obliczeń, ze względu na to, że podczas wakacji (lipiec i 
sierpień) były wyłączone z ruchu. W autobusie Solaris Urbino 12 (nr 
boczny 379) wymienione zostało ogumienie przed trzecim pomia-
rem. Również w autobusie Neoplan N4016 (nr 355) wymienione 
zostało ogumienie przed trzecim pomiarem. W autobusie Solaris 
Urbino 12 (nr 388) ogumienie zostało wymienione przed drugim 
pomiarem. Natomiast w autobusie Solaris Urbino 10 (nr-y 372 i 374) 
zostały wymienione tylne ogumienia przed trzecim pomiarem. 

PODSUMOWANIE 

Wykonywanie badań było czynnością pracochłonną. Od pierw-
szego pomiaru do trzeciego minęło sześć miesięcy. Problemem 
podczas planowania badań, okazała się możliwość wymiany ogu-
mienia w autobusie, w którym dokonano badań wysokości bieżnika. 

Aby badanie miało sens na początku badań przyjęto większą liczbę 
autobusów. Łącznie wybrano 16 autobusów z Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Pile do badań. Dwa z nich zostały wyłączone na 
okres wakacji szkolnych, natomiast w pięciu podczas trwania badań 
dokonano wymiany ogumienia jednego lub dwóch a czasami czte-
rech. Wykonane badania przedstawiły, w jakim tempie następuje 
zużycie bieżnika przy ilości przejechanych kilometrów. Autobusy 
poruszają się po ruchu miejskim. W niewielkim stopniu autobusy 
jeżdżą na liniach podmiejskich. Elementy takie jak ogumienie są 
elementami kluczowymi dla zachowania bezpieczeństwa w co-
dziennym wykonywaniu połączeń przez autobusy. Dość skompliko-
wanym elementem okazała się charakterystyka ogumienia we-
wnętrzna oraz zewnętrzna. Proces budowy, doboru ogumienia jest 
procesem bardzo skomplikowanym. Wykonanie pomiarów na tere-
nie zajezdni autobusowej, było możliwe dzięki uprzejmości Miej-
skiego Zakładu Komunikacji w Pile. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że ogumienie z tyłu auto-
busów zużywa się półtora razy szybciej od ogumienia na osiach  
z przodu pojazdu. Ogumienie używane w ruchu miejskim poddawa-
ne Częste hamowania i przyspieszania, skręcania kół podczas 
manewrowania, przytarcia boków o krawężniki oraz realizacja kur-
sów w pełni wypełnionych autobusów przyczynia się do intensyfika-
cji zużycia opon. Ponadto przetarcia o krawężniki powodują nega-
tywny wpływ na konstrukcję opony i skrócenie okresu użytkowania 
pomimo wystraczającej wysokości bieżnika. W takich przypadkach 
należy szczególnie zwrócić uwagę kierowców i mechaników, aby 
dokonywali szczególnej kontroli tej części opon. Również kontrole 
opon wykonywane w ramach obsługi codziennej przez kierowcę 
powinna być to czynnością obowiązkową niezależnie od poziomu 
automatyzacji procesów obsługowo-kontrolnych w autobusach. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Guzik H., Suchecki B.: Ogumienie. Wydawnictwa Komunikacji i 
Łączności, Warszawa 1991. 

2. Janecki J., Gołąbek S.: Zużycie części i zespołów pojazdów 
samochodowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, War-
szawa 1979. 

3. Jaworski J.: Ogumienie pojazdów samochodowych. Budowa i 
eksploatacja. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 
1987 

4. Niziński S.: Eksploatacja obiektów technicznych. Wojskowy 
Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej; Instytut Technolo-
gii Eksploatacji, Sulejówek, Radom 2002. 

5. Paczyński P.: Metrologia techniczna. Przewodnik do wykładów, 
ćwiczeń i laboratoriów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 
Poznań 2003. 

6. Prochowski L.: Pojazdy samochodowe. Mechanika ruchu. Wy-
dawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o. o., Warszawa 2005. 

7. Prochowski L., Żuchowski A.: Pojazdy samochodowe. Samo-
chody ciężarowe i autobusy. Wydawnictwa Komunikacji i Łącz-
ności sp. z o. o., Warszawa 2011.  

8. http://www.mzk.pila.pl/firma.php 
9. http://www.agat.elblag.pl/index.php?id=10 
10. http://www.dunlop.eu/dunlop_plpl/tires/light-truck  
11. http://www.dunlop.eu/dunlop_plpl/tyre_range/ 
12. http://www.dunlop.eu/dunlop_plpl/tyre_range/industrial 
13. http://www.felgi-opony.com/Warto_wiedziec 
14. http://www.truck.pl/pl/article/561/bezd%C4%99tkowe-wzory-

raport-nowe-opony-do-pojazd%C3%B3w-
u%C5%BCytkowych,lb_392 

15. http://autokult.pl/2011/05/12/opony-radialne-i-diagonalne-czym-
sie-roznia-opony 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

896 AUTOBUSY 12/2017 
 

16. http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/biezniki.html 
17. http://www.oponeo.pl/artykul/rzezba-budowa-i-rodzaje-bieznika 
18. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym. 

Rozdział 3. Badania techniczne pojazdów. Art. 81. Pkt. 9. Dz. U. 
1991 nr 98 poz. 602. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 
2012r. poz. 1137, 1448, z 2013r. poz. 700, 991, 1446, 1611 z 
2014r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. 

19. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie 
zbiorowym. Dz. U. z 2011 nr 5 poz. 13. 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2016 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia.  

The research of  tread wear process on the basis  
of bus’s tyres used by PT operator in Pila 

The process of tread wear and also the internal and ex-

ternal construction of pneumatic tyres used in Piła’s city bus 

lines were characterized in this article. The result of tread 

wear research were presented on graphs and table form for 

easier visualization of test results. 
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